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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião Conjunta da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro e Usos 

Múltiplos com o Grupo de Trabalho para Revisão do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica VI- GT Plano de Bacia” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 141/2021 de 27 de outubro de 2021 

Data: 08/11/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Raquel Trevizam (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Mário Flávio 

Moreira (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Paloma Arias Ordiales (Instituto Escola 

do Mar); Yan Antunes (Concessionária Águas de Juturnaíba); Marcos Felipe Vargas (Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio); Luiz Constantino (INEA); Mariana Botelho (FIPERJ); Valéria de 

Souza (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); 

 

Convidados: Ten. Cel. BM. Luiz Fernando Nunes Shinkado (SEDEC); Jonnye Abrahão 

(Prefeitura Municipal de Rio das Ostras); Stephani Brunetti (AGRISA); Marianna Cavalcante 

(CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1) Aprovação de sinopses de reuniões anteriores: GT Plano: (28/06/2021); CT 

Gerenciamento: (11/08/2021); GT Plano e CT Gerenciamento: (07/10/2021) e 

(18/10/2021); 

2) Aprovação do Escopo de Revisão e Complementação do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica VI; 

3) Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
A Coordenadora do GT Plano de Bacia, Sra. Raquel Trevizam, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos. Em seguida, abordou-se a aprovação de sinopses de reuniões anteriores do 

GT Plano de Bacia (28/06/2021); do CT Gerenciamento Costeiro (11/08/2021); e das reuniões 

conjuntas do GT Plano de Bacia com a CT Gerenciamento Costeiro (07/10/2021 e 18/10/2021). 

Todas foram aprovadas, sem ressalvas. Avançou-se para a “aprovação do Escopo de Revisão e 

Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VI (RH-VI)”. O Sr. 

Leonardo Nascimento, do Consórcio Intermunicipal Lagos São João CILSJ (CILSJ), apresentou 

o escopo com todas as sugestões e alterações realizadas até aquele momento. Ao final das 

discussões, os membros presentes deliberaram a inserção das seguintes contribuições: “dentro” 

do relatório de diagnóstico, considerar dados secundários já produzidos, o que ajudaria a 

baratear o custo da contratação do plano de bacia; a entrega do banco de dados - SIG deveria 

ser dividida em duas etapas: uma entrega parcial, no meio do trabalho, e a entrega final; agregar 

no plano de mobilização e participação social um plano de comunicação para o plano de bacia; 

alteração da ordem de etapas iniciais, colocando o plano de trabalho como a primeira atividade 

a ser executada, seguido do plano de mobilização, participação social e comunicação; 

redistribuição do cronograma, reduzindo o tempo de entrega dos primeiros produtos, 
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estimando-se um mês para a entrega do Plano de Trabalho e dois meses para o plano de 

mobilização, participação social e comunicação. Desse modo, haveriam: mais tempo na 

elaboração dos relatórios técnicos; previsão de elaboração de relatórios trimestrais de 

acompanhamento, sem valor associado a eles, para que o GT possa acompanhar continuamente 

a elaboração dos documentos; possibilidade de sobreposição do cronograma de execução, 

(tendo o GT chegado a consenso que tal questão seria sanada, considerando o tempo de 

avaliação dos produtos entregues no cronograma físico-financeiro); inserção na metodologia, 

que a contratada não se atenha apenas às leis vigentes no momento da contratação e que até o 

final do contrato exista uma adequação das potenciais normas e planos que venham a ser 

implementados, evitando a defasagem do plano de bacia; compilação de estudos existentes na 

RH-VI, além daqueles realizados pelos órgãos gestores, utilizando como referência bases 

científicas; e realização de um diagnóstico preliminar da RH-VI, utilizando como base os 

documentos elaborados semestralmente pelo CILSJ, como o Relatório de situação da bacia e 

Revista de Cenário Ambiental, para que a contratada não inicie do zero. Por fim, a Sra. Raquel 

Trevizam atentou que fosse revisto o cronograma físico-financeiro, considerando as novas 

adequações incluídas. Passando para “Assuntos gerais”, foi proposta a realização de uma nova 

reunião para reavaliação do escopo. Sendo assim, ficou definido que a reunião seria marcada 

para o dia 22/11/2021, às 10h. Porém, para cumprir os prazos regimentais de convocação para 

Câmara Técnica, o ofício de convocação seria encaminhado aos membros no dia 08/11/2021 e 

os documentos pertinentes à pauta seriam enviados no dia 17/11/2021. Não havendo mais 

assuntos a serem tratados, a Sra. Raquel Trevizam agradeceu a participação de todos e finalizou 

a reunião.  

Registro Fotográfico: 

 
       

Relator: Samara Miranda, revisado por Leonardo Nascimento (CILSJ); 

Elaborado em: 12/11/2021; 

Aprovado em: 22/11/2021. 
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RAQUEL TREVIZAM 

Coordenadora do Grupo de Trabalho para a Revisão do  

Plano de Recursos Hídricos da RH VI - CBHLSJ 

PALOMA ARIAS ORDIALES 

Coordenadora da Câmara Técnica de Gerenciamento 

Costeiro e de Usos Múltiplos - CBHLSJ 


